
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
Nr. 96/08.04.2022 

pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 213/2019 privind aprobarea 
tarifelor diferențiate, distincte pentru gestionarea deșeurilor de către beneficiarii serviciului de 
salubritate, precum și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în 

mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri, respectiv fracție umedă (deșeuri menajere 
reziduale) și fracție uscată (deșeuri reciclabile) pe raza Sectorului 6 al Municipiului București 

  
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, și Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Servicii Publice Locale - Compartimentul Monitorizarea 
Activității Serviciilor Publice nr. .................., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Sectorului 6,  nr. … și nr. …; 

Ţinând cont de prevederile: 
-  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 
- art. 16 alin. (9) lit. g) și h) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Art. 15 și art. 16 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea 

Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile 
specifice serviciului de salubrizare al localităților; 

- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 213/2019 privind aprobarea tarifelor diferenţiate, 
distincte pentru gestionarea deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate, precum şi 
sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele 
două fluxuri de deşeuri, respectiv fracţie umedă (deşeuri menajere reziduale) şi fracţie uscată 
(deşeuri reciclabile) pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti; 

- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 71/2021 de modificare a H.C.L. Sector 6                      
nr. 213/27.08.2019 privind aprobarea tarifelor diferenţiate, distincte pentru gestionarea 
deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate, precum şi sancţiunile aplicate în cazul 
în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri, 
respectiv fracţie umedă (deşeuri menajere reziduale) şi fracţie uscată (deşeuri reciclabile) pe raza 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, aprobarea modelului de Contract – Cadru vizând 
acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și 
încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul Sectorului 6 al 
Municipiului București şi a încheierii acestuia cu O.I.R.E.P. – organizația/organizațiile care 
implementează răspunderea extinsă a producătorilor. 

În temeiul art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. o) și alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și 
art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Se aprobă modificarea punctului 3 al Anexei nr. 1 la H.C.L. al Sectorului 6                    
nr. 213/2019 privind aprobarea tarifelor diferențiate, distincte pentru gestionarea deșeurilor de 
către beneficiarii serviciului de salubritate, precum și sancțiunile aplicate în cazul în care 
beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri, respectiv  

 
 

 

ROMÂNIA 
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AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 



 
fracție umedă (deșeuri menajere reziduale) și fracție uscată (deșeuri reciclabile) pe raza 
Sectorului 6 al Municipiului București, modificată prin H.C.L. al Sectorului 6 nr. 71/2021, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II. Celelate prevederi ale H.C.L. al Sectorului 6 nr. 213/2019, modificată prin 
H.C.L. al Sectorului 6 nr. 71/2021, rămân neschimbate. 

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Servicii Publice Locale, Direcția 
Economică, operatorul de salubritate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 
conform competențelor. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. IV. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 

 
 

INIȚIATOR PROIECT,                                                                   AVIZEAZĂ 
          PRIMAR,                                                        pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
   CIPRIAN CIUCU                                                                   din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                           Secretarul general al Sectorului 6,                            
                                                                                                          Demirel Spiridon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. al Sectorului 6                       
nr. 213/2019 privind aprobarea tarifelor diferenţiate, distincte pentru gestionarea 

deșeurilorde către beneficiarii serviciului de salubritate, precum și sancţiunile aplicate în 
cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de 

deșeuri, respectiv fracţie umedă (deșeuri menajere reziduale) și fracţie uscată                     
(deșeuri reciclabile) pe raza Sectorului 6 al Municipiului București 

 
 
          Autoritatea publică locală din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti pune accent pe 
necesitatea protejării mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei, pe creşterea eficienţei 
utilizării resurselor, gestionarea durabilă a deşeurilor, dezvoltarea comportamentului 
responsabil privind colectarea separată a deşeurilor şi gestionarea eficientă a acestora, 
precum şi întărirea capacităţii instituţionale şi urmăreşte ca utilizatorii (persoane fizice, 
asociaţii de proprietari, agenţi economici, instituţii publice) să beneficieze de un serviciu care 
să corespundă legislaţiei în vigoare privind creşterea standardului de calitate în executarea 
serviciilor de salubrizare. 
          Prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea unui nou tarif pentru colectarea, 
transportul, sortarea, valorificarea și depozitarea deșeurilor reciclabile, este elaborat în 
concordanţă cu legislaţia naţională  şi europeană în vigoare şi are ca obiectiv eficientizarea 
serviciului de salubrizare, atingerea ţintelor de colectare stabilite de legislaţia în vigoare 
precum şi reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate. Tariful va fi suportat de către 
Organizaţiile autorizate să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a 
producătorului, aşa cum sunt prevăzute în Legea nr. 249/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de 
ambalaje. 
 În temeiul art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. o) și alin. (4) din O.U.G.  nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere 
și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Anexei nr. 1 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 213/2019 privind aprobarea tarifelor diferenţiate, 
distincte pentru gestionarea deșeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate, 
precum și sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod 
corespunzător cele două fluxuri de deșeuri, respectiv fracţie umedă (deșeuri menajere 
reziduale) și fracţie uscată (deșeuri reciclabile) pe raza Sectorului 6 al Municipiului București. 
 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

COMPARTIMENT MONITORIZAREA 
ACTIVITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 

Nr. 2417/05.04.2022 

 
 

 

      
 

Raport de specialitate 

 

La proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 

213/2019 privind aprobarea tarifelor diferenţiate, distincte pentru gestionarea 

deșeurilorde către beneficiarii serviciului de salubritate, precum și sancţiunile 

aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele 

două fluxuri de deșeuri, respectiv fracţie umedă (deșeuri menajere reziduale) și 

fracţie uscată (deșeuri reciclabile) pe raza Sectorului 6 al municipiului București 

 

 
               

Salubrizarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti este un serviciu comunitar de utilităţi 
publice coordonat, reglementat, condus şi monitorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 
51/2006 – legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legea 101/2006 legea serviciilor de 
salubritate a localităţilor cu completările şi modificările ulterioare, de Autoritatea Administraţiei 
Publice Locale.  
 În elaborarea acestui proiect, s-a avut în vedere legislaţia în vigoare privind protecţia 
mediului, armonizarea acesteia cu legislaţia europeană, dispoziţiile art. 15 şi art. 16 din Ordinul 
A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 
sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, Legea 
nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu completările şi modificările 
ulterioare, Ordinul 1362/ 2018 privind aprobarea procedurii de autorizare, avizare anuală și de 
retragere a drteptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea 
extinsă a producătorului, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor, 
republicată cu modificările şi completarile ulterioare. Articolul 20 al Legii nr.249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor prevede următoarele: 

“Unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor 
au obligația: 
a) să organizeze, să gestioneze și să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială și energetică a 
fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deșeurile municipale din 
aceleași materiale; 
c) să stabilească modalitatea concretă de comercializare a deșeurilor cu valoare de piață și 
modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare și transport, stocare temporară și 
sortare, prestate de către operatorul/operatorii de salubrizare în funcție de contravaloarea materiilor 
prime secundare vândute și costurile nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile 
municipale;” 



 

 

COMPARTIMENT MONITORIZAREA 
ACTIVITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 

            Având în vedere prevederile legislative mai sus mentionate în vederea eficientizării 
serviciului de salubrizare, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din Sectorul 6 care vor 
beneficia de acest serviciu, atingerea ţintelor de colectare a deşeurilor reciclabile precum şi 
reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, conformarea cu cerinţele legislaţiei naţionale şi europene 
pentru atingerea obiectivelor propuse la nivel local sau naţional, supunem aprobării prezentul proiect 
care stabileşte tariful pentru colectarea, transportul,  sortarea, valorificarea și depozitarea deșeurilor 
reciclabile pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 
 Anexăm prezentului Raport de Specialitate:  
Fişa de Fundamentare pentru stabilirea tarifului aferent activităților de colectare, transport, stocare 
temporară, sortare şi valorificare a deşeurilor reciclabile colectate separat de pe raza Sectorului 6, 
însoțită de Memoriul Tehnico-Justificativ. 
              
               
 

                                                                   Director General, 

                                                                      Sorin Ganciu  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Memoriu Tehnico-economic justificativ 

privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul,  sortarea, valorificarea și depozitarea deșeurilor 

reciclabile pentru anul 2022 

 

 

 

 

 

 

   

Combustibil:                                                                                   consum zilnic
zile/colectare/ 

luna
lei/litru

valoare 

lei/luna

8 autoutilitare de colectare                                                                                  25 l 21 5,25 22.050,00

7  autogunoiere                                                                                                 60 l 21 5,25 46.305,00

 cheltuiala combustibil din care: 68.355,00

total cheltuieli combustibil pt. deseurile de reciclabile 100% 68.355,00

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport:
lei/buc/luna valoare lunara

8 autoutilitare de colectare                                                                                  2.300,00 18.400,00

7  autogunoiere                                                                                                   7.300,00 51.100,00

cheltuieli cu amotrizarea utilajelor din care: 69.500,00

total cheltuieli cu amortizarea utilajelor pt. deseurile reciclabile 100% 69.500,00

Alte cheltuieli materiale:                                                               
buc/luna  lei/buc

valoare 

lunara

cheltuieli cu saci pt. deseuri reciclabile 120 l: din care 304.500 0,55 167.475,00

ch. cu recipienti pt. deseuri reciclabile 120 l pt. gospodarii (amortizate la 2 ani): din care 12.432 3,75 46.620,00

ch. cu recipienti pt. deseuri sticla 120 l pt. asociatii (amortizate la 2 ani): din care 3.652 3,75 13.695,00

total cheltuieli cu saci pt. deseurile reciclabile 100% 227.790,00

Cheltuieli cu munca vie: salariu lunar valoare lunara

7  soferi autogunoiere 5.321,76 37.252,32

14 lucratori operativi autogunoiere 3.104,36 43.461,04

8 soferi autoutilitare de colectare 4.434,80 35.478,40

8 lucratori operativi autoutilitare de colectare 3.104,36 24.834,88

1 operator tesa pentru flux de documente 7.760,90 7.760,90

cheltuieli cu munca vie din care: 141.026,64

total cheltuieli cu munca vie pt. deseurile reciclabile 100% 141.026,64

Cheltuieli cu depunerea in rampa:

cantitate zilnica deseu municipal amestecat/pers., din care: 0,88 kg/zi

cantitate zilnica deseu reciclabil/pers.(aplicat indicatorul de performanta 23,1%) 0,20 kg/zi

cantitate lunara deseu reciclabil/pers. 6,30 kg/luna

numar persoane 312.773,00 persoane

total cantitate lunara deseu reciclabil 1.971,00 tone

cost sortare cantitate deseu reciclabile 495,65 lei/tona

cheltuiala sortare deseuri reciclabile 976.923,85 lei/luna

cost depozitare refuz sortare deseuri de ambalaje 200,63 lei/tona

cost contributie economie circulara 80,00 lei/tona

total cantitate lunara refuz sortare din deseu reciclabil 492,75 tone

cheltuieli cu depozitarea refuz sortare 25% din total deseuri reciclabile 138.280,11 lei/luna

Venituri din valorificarea reciclabilului

cantitate totala deseu recilabil efectiv valorificata 75% din total total deseuri 

reciciclabile intrate in statie de sortare 1.478,25 tone/luna

pret mediu de valorificare deseuri de ambalaje si non-ambalaje 361,33 lei/tona

 total venituri din valorificare deseuri reciclabile 534.138,51 lei/luna

Intocmit, 

Director Marketing 

Florin BADEA                                      DIRECTOR GENERAL 

Ovidiu SERBAN 

S.C. URBAN S.A. 










